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Tájékoztatő az e|ső évfolyamra beiratkozni szándékozók részére,
a PĺlĺscséviÁltalános Iskolában

folyĺíszlovák nemzetiségĺoktatásľól

A Piliscsévi Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka céljait az źita|tnos embeń

és nemzeti

értékektanulókkal töľténő megismeľtetése, e|fogađtatása és átadásahatározza meg. Pedagógiai

munkánk alapveto feladata, hogy a gyeľmeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésľeés
aktivitásra építvea személýségfejlődés szempontjából fontos éľtékeketelsajátíttassuk a
tanulóinkkal.
Ezenértékek közé l'artozik a településen élő nemzetiség kulturájának megismerése. Fontosnak
taľtjuk a multikulturális oktatást, vagyis másik népcsopoľt nyelvének és kultuľájának
megismeľtetését,mertezźĺtal tanulóink többletet szeteznek, nagyobb lehetőségek birtokába jutnak a
továbbtanulás teľénés a munkaerőpiacon.

Szlovák nemzetiségi településiink egyetlen iskolájában _ ama1yar közoktatás szerves részekénttöbb évtizedes hagyományokkal folyik a szlovák nemzetiségi nyelvoktatás. A szlovák nemzetiségi
nevelés-oktatás céIja a tanulók nemzetiségi közösségéhezvaIő 1artozź.sétnak erősítése, a nyelv

kommunikatív értékénekmegismertetése és átadása. A szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom
oktatása lehetőséget teľemt arra, hogy a tanulók a nyelv tanulása során megismerjék a nemzetiség

történelmét,mvltját, szellemi és anyagi kultúráját, ápo|jźka hagyományokat, szokásokat. Ónzzék
meg és eľősítséknemzetiségi önazonosságukat

és tegyenek szeľt valós önismeľetre.

pozitívanaszlovák nyelvhez, nemzetiségi kultirélhoz. A közös tudás,

a

közös

Viszonyuljanak

nyelv ismerete

hozzájźlrul az identitás fejlesztéséhez, megőrzéséhez. A közösséghez valő tartozźs élménye,a
nemzetiség értékeinekmegismerése és megőľzése eľősíti kötődésüket, fejleszti személýségüket,

motiválja nyelvtanulásukat. A nyelvoktatásunk célja olyan gyakorlati szókincsre épülő, biztos és
haszĺźůhatónyelvtudás megszeľzése, nyelvi készségkialakítása, melynek során a tanulók a mtĺvelt

köznyelvi szinten' másokkal szóban és írásban kapcsolatot tudnak teremteni.
Tapasztalat, hogy a tanulók családból hozott nyelvtudásamár igen csekély, illetve olyan tanulóink is
vannak, akik nem rendelkeznek szlovák gyökeľekkel.Ezért taľtjuk fontosnak az ismeretek
fokozato s, j átékos, változatos és élményszeru közv etítését.

A szlovák nyelv
A heti

1 órás

tantárgyat évfolyamonkéntheti 5 orźhantanulják tanulóink.

szlovák népismeľet tantźlrgy keretében élményekľeépítve,cselekvés- és

pľojektorientált oktatási formákban a fokozatosság elvét figyelembe véve szereznek ismereteket a

nemzetiség töľténelméńl,ĺéprajzáról, nyelvéľől, irodalmźtről és a médiáľól. A népismercttantźrgy
a

tanulók számára lehetővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, amely

alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására.

Az l. osztályba történő beiratkozáskor

a szülők egy ný|atkozatot töltenek

ki

a nemzetiségi

iskolai

oktatásban való ľészvételről, mely a gyermek adatain kívül tartalmazza az énĺtettnemzetiségi

nyelvet, és avźiasztott nevelési-oktatási foľmát, mely intézményiink esetében a szloviík nyelvoktató
nevelés-oktatás.

Piliscsév, 202l. 02. 24.
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